Tanıtım Dosyası

TÖZOK üyesi tüm okullara

%30 indirimli!

GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu ve
GriCeviz Meslekİlgi Modülü eğitim yazılımları TÖZOK üyesi
tüm okullarımıza %30 indirimli!
Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. tarafından, alanının önde gelen akademisyen ve
uzmanlarının katkılarıyla geliştirilen eğitim yazılımlarında TÖZOK üyesi
okullarımıza ayrıcalıklı üyelik fırsatları sunuluyor.
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İnsan bilişsel becerilerinin yapı ve içeriği ile ilgili geleneksel iki kuramın

ortaklığından oluşan Cattell-Horn-Carroll Zeka Kuramı temel alınarak hayata
geçirilen GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu uygulamasında,
bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini

hedefleyen oyunlaştırılmış zihin egzersizleri bulunuyor. İçeriğinde öğrencilerin

güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesine kılavuzluk eden 6 kategoride (Sözel,

Sayısal, Görsel, Mantık, Bellek ve Dikkat) 24 farklı oyunlaştırılmış zihin egzersizi
yer alıyor. TÜBİTAK destekli “GriCeviz Yapay Zeka Algoritması”, sayesinde makine

öğrenmesi teknikleri uygulanarak kullanıcıların öğrenme hızlarını artıracak oyun
seçenekleri ve kişiye özel bir deneyim sunuluyor.

GriCeviz hızlı ve doğru düşünme, doğru karar verme, problem çözme ile
dikkat ve odaklanma gibi konularda öğrencilerini geliştirmek isteyen okullara
yönelik çözümler içeriyor. Sunulan gelişmiş yönetim paneli sayesinde
kullanıcıların performansları ve gelişim süreçleri ayrıntılı rapor seçenekleriyle
sorumlu öğretmen ya da PDR uzmanı tarafından izlenebiliyor.
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Mobil olarak sunulan uygulama, öğrencilerin ders ve hayat becerilerini

desteklerken dijital ortamda geçirdikleri zamanı daha eğlenceli ve verimli kılıyor.
ODTÜ-Halıcı Yazılımevi’nde geliştirilen GriCeviz Projesi’nde; Psikoloji, Yapay

Zeka, Özel Eğitim, PDR, Ölçme Değerlendirme ve Yazılım alanlarında çalışan
bilim insanları, mühendisler, eğitimciler ve zeka oyunları yarışmalarında üstün
başarılar göstermiş yarışmacılardan oluşan geniş bir ekibin emekleri

bulunmaktadır. Emrehan Halıcı’nın 40 yılı aşkın süredir hazırladığı Akıl Oyunları

Soruları ve Zeka Oyunları yarışmalarından edindiği deneyimler ışığında
geliştirilen GriCeviz, yurt dışında da “Brainquire” adıyla kullanıma sunulmuştur.
GriCeviz Projesi Akademik Kurulu

• Prof. Dr. Ferhunde Öktem (Klinik Psikoloji)
• Doç. Dr. Sait Uluç (Klinik Psikoloji)

• Prof. Dr. Ayşegül Ataman (Özel Eğitim)

• Prof. Dr. Soner Yıldırım (Öğretim Teknolojileri)

• Prof. Dr. Halil Yurdugül (Öğretim Teknolojileri)
• Prof. Dr. Uğur Halıcı (Yapay Zeka)

• Prof. Dr. Oya Yerin Güneri (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
• Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın (Ölçme Değerlendirme)
• Dr. Öğrt. Üyesi Serap Emil (Eğitim Yönetimi)
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15-18 yaş aralığındaki öğrencilerin mesleki ilgilerini ölçmek ve onlara meslek

seçimlerinde yol göstermek üzere geliştirilen GriCeviz Meslekİlgi Modülü, John
Holland’ın kuramı çerçevesinde, bilimsel çalışmalar ışığında geliştirilmiştir.

GriCeviz Meslekİlgi Modülü Realist, Araştırmacı, Yaratıcı, Sosyal, Girişimci ve
Düzenli olmak üzere 6 boyuttan oluşan ve görsellerle desteklenmiş 90
maddelik bir ölçme aracını içermektedir.

Çevrimiçi olarak, www.meslekilgi.com web adresinde kısa sürede ve kolaylıkla
uygulanabilen ölçeğin, sonuç raporu anında alınabilmekte ve farklı kullanıcı
düzeyleri için farklı raporlama seçenekleri sunulmaktadır. Elektronik Sonuç
Raporu

kişilik

tipine

yönelik

açıklamaları,

kişilik

tipine

uygun

lisans

programlarının listesini ve bu programları tanıtan kısa bilgileri içermektedir.

Meslekİlgi Modülü, öğrencilerin kişilik tipleri ile ilişkili lisans programlarına YÖK
Atlas Sistemi üzerinden erişimlerini sağlamakta, böylece öğrenciler bu lisans

programlarının listesini ve bu programları tanıtan kısa bilgileri içermektedir.
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Meslekİlgi Modülü, öğrencilerin kişilik tipleri ile ilişkili lisans programlarına YÖK
Atlas Sistemi üzerinden erişimlerini sağlamakta, böylece öğrenciler bu lisans
programları hakkında detaylı bilgi alabilmektedir. Ayrıca, öğrenciler Lisans
Programları Arama Motoru ile merak ettikleri diğer meslekler hakkındaki bilgilere
ulaşabilmektedir.
"GriCeviz

Meslekİlgi

Modülü'nde

yer

alan

ölçek,

konusunda

uzman

akademisyenler tarafından geliştirilmiş ve ODTÜ-Halıcı Yazılımevi teknik ekibi

tarafından dijital ortama aktarılmıştır. Geliştirme sürecinde yurt içinde ve yurt
dışındaki çok sayıda ölçme aracı incelenmiş, detaylı literatür çalışması yapılmış
ve uzman görüşleri alınmıştır. Emrehan Halıcı önderliğinde, Halıcı Bilgi İşlem A.Ş.

tarafından hayata geçirilen GriCeviz Meslekİlgi Modülü Projesi, ODTÜ Geliştirme

Vakfı Okulları iş birliğinde geliştirilmiştir. Proje Akademik Kurulu’nda Prof. Dr. Oya

Yerin Güneri, Prof. Dr. Soner Yıldırım, Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın ve Dr. Öğrt.
Üyesi Serap Emil bulunmaktadır.
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TÖZOK Üyesi Kurumlara Özel Fiyatlandırma

Okul Üyeliği kapsamında yapılan toplu üyelikler;

1-99 Kullanıcı

52,00₺ yerine 36,40₺

100-499 Kullanıcı

41,50₺ yerine 29,00₺

500+ Kullanıcı

33,00₺ yerine 23,00₺

Bireysel olarak GriCeviz uygulamasına üye olmak isteyen tüm TÖZOK

ailesi üyeleri “GRCVZTOZOK“ kupon kodunu kullanarak 1 Yıllık GriCeviz
Üyeliğini %30 indirimli olarak edinebilirler. Kupon kodu aktivasyonu için
www.griceviz.com/yardim adresini ziyaret edebilirsiniz.

Okul Üyeliği kapsamında yapılan toplu üyelikler;

1-9 Kullanıcı

120₺ yerine 84₺

10-99 Kullanıcı

100₺ yerine 70₺

100+ Kullanıcı

80₺ yerine 56₺
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